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  مصادر معلومات الرسائل اجلامعية يف الطب البيطري

  )*(بديعة يوسف عبد الرمحن

  المستخلص
هدف البحث إلى التعرف على طبيعة مصادر معلومات الرسائل الجامعية في           

ر    ات أآث اوين أول عشر دوري د عن ضال عن تحدي صها، ف الطب البيطري وخصائ

ة       وتمثل مجتمع البح    . استخداما في الرسائل الجامعية    ل اإلشارة البيليوغرافي ث بتحلي

رسالة جامعية مقدمة إلى آلية الطب البيطري بجامعة الموصل،    للسنوات             ) 17(لـ  

ا البحث)1997-2001( ي توصل له ائج الت م النت ن أه ر : ، وم دوريات أآث ان     ال

سبة              ا الكتب    %)    74,241(استخداما من بقية أنواع مصادر المعلومات، وبن تلته

سب ة %) 19,917(ة وبن ازت مجل ارات Avian Disوح ر اإلش ى اآث  عل

  .البيليوغرافية

  مشكلة البحث
ي   ي اآلت سؤال البحث ى ال ة عل ى اإلجاب سعى البحث إل صادر : ي ة الم ا طبيع م

ري        ب البيط ة الط ى آلي ة إل صها المقدم ة وخصائ ائل الجامعي ي الرس دة ف / المعتم

  .لنوعية والموضوعية؟جامعة الموصل من الناحية اللغوية والزمنية وا

  

  

                                              
) *(  .الموصل/ المعهد التقني/ ماجستير في علم المكتبات والمعلومات/ مدرس
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  فرضية البحث
يفترض البحث وجود عالقة ما بين االختصاص الموضوعي ونوع مصادر 

  .المعلومات المستخدمة

  أهمية البحث
ة في دراسة حاجات                     ل اإلشارات البيليوغرافي ة تحلي ا ألهمي ا م ال يخفى علين

اج الفك   ة النت ن دراس ات، وم صادر المعلوم واع م ف أن ستفيدين لمختل ل الم ري بحق

ويم       دة لتق ون قاع ي تك ا الت صادر ولغته واع الم ث أن ن حي ين م وعي مع موض

  .المجموعات، وتنميتها

  أهداف البحث
  :بهدف البحث إلى

التعرف على مصادر المعلومات المستخدمة في الرسائل الجامعية في الطب  .1

: من ناحية) 2001-1997(البيطري في المدة المحصورة ما بين األعوام 

  .ولغتها واختصاصها الموضوعي وتوزيعها الزمنيأنواعها 

تحديد عناوين أول عشر دوريات أآثر استخداما في مصادر معلومات  .2

  .الرسائل الجامعية في الطب البيطري

  حدود البحث
تحليل اإلشارات الببليوغرافية للرسائل الجامعية المنجزة في ستة : موضوعيًا

 البيطرية، التشريح البيطري، األحياء المجهرية: فروع طبية بيطرية وهي

الجراحات البيطرية، الطب البيطري والوقائي البيطري، علم األمراض 

  .البيطرية، والفلسفة البيطرية

1. 

 .2  . جامعة الموصل–الرسائل المنجزة في آلية الطب البيطري : مكانًا
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 .3  ).2001-1997(المدة المحصورة ما بين األعوام : زمانًا

 .4  .لغات العربية واألجنبيةالرسائل المنجزة بال: لغًة

  مجتمع البحث والعينة
واردة في            الة  ) 17(تمثل مجتمع البحث بتحليل اإلشارات الببليوغرافية ال رس

سبتها              )ينظر الملحق  (جامعية   بية بلغت ن ه عشوائية تناس من  %) 32(، ومثلث عين

الغ      ين                ) 54(مجتمع البحث الب ا ب دة المحصورة م ة أنجزت خالل الم الة جامعي رس

داد     ) 1(، وآما مبين في الجدول ذي الرقم        )2001-1997(عوام  األ الذي يوضح إع

روع        ق الف ة وف ا موزع ارة منه ة المخت ازة، والعين ة المج ائل الجامعي الرس

  .واالختصاص الموضوعي لكلية الطب البيطري

  
  )*()1(الجدول رقم 

  نة واعداد العي2001-1997توزيع أعداد الرسائل الجامعية المجازة لألعوام 
العدد  

  الكلي
عدد اطاريح

  الدآتوراه

عدد رسائل 

  ت  االختصاص الموضوعي الماجستير
عدد العينة

  المختارة

  3  8  1  7  1  األحياء المجهرية البيطرية

  2  7  -  7  الطفيليات البيطرية-األحياء المجهرية البيطرية  2

  1  4  -  4  التشريح البيطري  3

  2  6  -  6  الجراحة البيطرية  4

  1  2  -  2  التوليد البيطري-لبيطريةالجراحة ا  5

  الصحة العامة البيطرية  -  1  -  1  6

                                              
  .30/6/2002تم معرفة أعداد الرسائل الجامعية من مسؤول الدراسات العليا السيد هاشم خليل بتاريخ ) *(
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  3  8  3  5  7  الطب الباطني والوقائي البيطري

  1  3  2  1  علم األمراض البيطرية  8

  1  4  1  3  الفسلجة البيطرية  9

  2  7  -  7 األدوية والسموم البيطرية-الفسلجة البيطرية  10

  1  4  -  4  ية البيطريةالكيمياء الحيات-الفسلجة البيطرية  11

  17 54  7  47  المجموع  

  النسبة المئوية  32%        

  

  منهج البحث وأدوات جمع البيانات
ـ            يًال ل ذي تضمن تحل نهج المسحي ال إشارة  ) 2174: (اعتمد البحث على الم

ي   ة وردت ف ة    ) 17(ببليوغرافي ارات الببليوغرافي دت اإلش ة، واعتم الة جامعي رس

ع البي رة لجم أداة مباش ا   آ ا وزمني ا ونوعي ا لغوي م تحليله ن ث ات، وم ات والمعلوم ان

  .وموضوعيا

  أدبيات الموضوعات السابقة
ة،            تضمنت عدد من الدراسات العربية تحليال للبحوث في موضوعات مختلف

دوري   ان ال ى مصادر    )1(ففي دراسة جن ة للتعرف عل ارة الببليوغرافي ل لإلش  لتحلي

صاصات ا   ي االخت ستخدمة ف ات الم ة   المعلوم ة الهندس ي مجل وعية ف لموض

، وقد تبين ان البحوث الخاصة باختصاص          )1998-1977(والتكنولوجيا للمدة من    

ة                  ر استخداما من بقي دوريات اآث علوم الحياة آانت اآثر استخداما للمصادر، وان ال

                                              
ة والتكن    ) 1( ة الهندس ي مجل ستخدمة ف ات الم صادر المعلوم دوري، م ادق ال ان ص ة  جن ة العراقي ا المجل ولوجي

  .101، ص2،1998،ع4مج. للمكتبات والمعلومات
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شورة في           . نعيمة حسن رزوقي وسليم العزاوي    ) 2( خصائص مصادر المعلومات المستخدمة في الدراسات المن

  1،1995، ع1مج: المجلة العراقية للمكتبات والمعلومات). آداب المستنصرية(مجلة 

 مصادر النتاج الفكري للتدريسيين والرسائل الجامعية لكلية الدراسات العليا في .عبد القادر محسن الجبوري) 3(

  .19970الجامعة المستنصرية/ رسالة ماجستير . 1995-85آلية العلوم اإلسالمية بجامعة بغداد 

وم بالجام                 . انغام حسين يونس  ) 4( ات العل ة المجازة في آلي ائل الجامعي عات  استخدام الدوريات العلمية في الرس

  .1998الجامعة المستنصرية، / رسالة ماجستير . العراقية

ة         : مصادر المعلومات في العلوم الطبية والهندسة     . باسل الراوي ) 5( ائل الجامعي ة للرس ة تحليلي دراسة ببليومتري

  .19970الجامعة المستنصرية/أطروحة دآتوراه. العراقية
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  اإلشارات الببليوغرافية
ة    ا )8(تعرف اإلشارة الببليوغرافي ة،      : ، بأنه ى الوثيق دة للتعرف عل يلة فري وس

ن   ة م ناد الببليوغرافي ون اإلس وان    :ويتك ري، وعن اج الفك ن اإلنت سؤول ع م الم  اس

شر          د عرف    . الوثيقة، وعنوان المجلة، ورقم المجلد، والعدد، والصفحة، وسنة الن وق

ا  ه  ) 9(بوش ومترآس بأن ي     : الببل ة، يعن وث الوثائقي ن البح وع م ي   : ن ل الكم بالتحلي

  .للكلمات في نص الوثائق والمطبوعات

                                              
دين ا       ) 6( ة   يوسف قنديل، دراسة ببليومترية لمجلة التع د      . 1990-1980لعربي ؤتمر التاسع للمعلومات المنعق الم

  . 17-2، ص1995الجمعية العراقية للمكتبات والمعلومات، : بغداد. 15/1994-14في بغداد للفترة من 

وب النعيمي      ) 7( ة            . عامر قنديلجي واسماء يعق وم القانوني ة العل ستخدمة في بحوث مجل : مصادر المعلومات الم

  .1999، 2-1، ع5مج. لة العراقية للمكتبات والمعلوماتالمج. دراسة تحليلية

دار : الرياض . المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات     . احمد محمد الشامي وسيد حسب اهللا      ) 8(

  .40، ص1988المريخ، 

)9 ( Busha, Charles and Stephen Harter. Research method in librarianship. New york: Academic 

press, 1980, p216. 
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  :مستوى إلىوتقسم اإلشارة الببليوغرافية من حيث ال

ال         .1 ن األعم ة ع ة آامل ات ببليوغرافي اء بيان ل إعط حة، وتمث ارات الواض اإلش

  .المشار إليها بغية تحقيق إمكانية الرجوع لها

اإلشارات الضمنية، وتمثل مجموعة األعمال ذات األثر المباشر أو القريب من               .2

موضوع  عمل المؤلف، الذي ينهي بحثه بقائمة المصادر المعتمدة والقريبة من ال          

  .ولكنها غير جديرة باستشهاد واضح) غير المستخدمة(

ل                   .3 ة ويتمث سلة متكامل ال المؤلف ذات سل ل مجموعة أعم ة، وتمث اإلشارات الذاتي

  .)10(أحيانا العمل الجديد له بإشارة إلى أعماله السابقة
  

  

  تطبيقات استخدام اإلشارات الببليوغرافية
أدو   ة آ ارات الببليوغرافي تخدام اإلش تم اس شطة   ي ل أن ي تحلي ين ف ات للمكتبي

  :البحوث والدراسات منها

ل موضوعي              .1 دراسات النتاج الفكري، فإلقاء نظرة واحدة على اإلشارات في حق

  .معين آافية لوصف هيكلية اإلشارة

ع      .2 شر وتوزي اس ن ارات لقي ل اإلش تخدام تحلي ري، اس اج الفك وع النت ات ن دراس

  . الفكري مثل الوثائق الحكوميةالنتائج المدونة في أنواع معينة من النتاج

ا           .3 ي يكتبه ال الت ي األعم صادر ف وائم الم ل ق ي تحلي ستفيدين، وه ات الم دراس

  .البحوث والتقارير والرسائل الجامعية: المستفيدون من المكتبة مثل

ة           .4 الدراسات التاريخية، تستخدم اإلشارات لتتبع التسلسل الزمني لألحداث والعالق

  .بينها وأهميتها النسبية

                                              
: بغداد. معالجة أدبيات الموضوع المختلفة بالطرق الكمية     : الببليومترآس أو قياس المصادر   . اوديت بدران ) 10(

  .116، ص1987مطبعة العاني، 
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ة     .5 يلة لتنمي ة وس ة بمثاب ارات الببليوغرافي ستخدم اإلش ة، وت ة المجموع تنمي

دم       ين او ع وان مع اء عن شان اقتن رارات ب اذ الق ا اتخ ن به ي يمك ة الت المجموع

  .)11(اقتنائه

  .)12(بيان األساليب الكمية الندماج وانشطار الموضوعات .6

  )نبذة:(آلية الطب البيطري
ة    ي جامع ري ف ب البيط ة الط ست آلي نة  تأس ضم )13(1975 الموصل س  وت

ة ة اآلتي روع العلمي ة الف شريح : الكلي ة، والت ات البيطري ة، والطفيلي اء المجهري األحي

اطني             ة، والطب الب البيطري، والجراحة والتوليد البيطري، والصحة العامة البيطري

سموم،         ة، وال سلجة، واالدوي ة، والف راض البيطري م األم ري، وعل ائي البيط والوق

  . الحياتية البيطريةوالكيمياء

  الدراسة التحليلية-اإلشارات الببليوغرافية

ل     ا في           ) 2174(تم تحلي ة أشير إليه ة،    ) 17(إشارة ببليوغرافي الة جامعي رس

  :وفق التوزيعات اآلتية

  التوزيع اللغوي لإلشارات الببليوغرافية: أوال

رقم          ة اإلنكل       ) 2(يتضح من الجدول ذي ال ستخدمة باللغ ة  ان المصادر الم يزي

وهي أعلى نسبة استخدام، وسببها آما      %) 93, 045(إشارة وبنسبة   ) 2023(بلغت  

                                              
) 11(  .60-59، ص1994، 3، ع29رسالة المكتبة، مج. ترجمة نعيمة حسن رزوقي. تحليل اإلشارات. سمث، لندا

ة     علم. احمد بدر ) 12( ا   :  المعلومات ونمو الدراسات الببليومتري ا وتطبيقاته ات والمعلومات      . قوانينه ة المكتب مجل

  .6ص. 1987، 24مج. العربية

  .1992دار الكتب، : جامعة الموصل، دليل جامعة الموصل، الموصل)  13(
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  المئويةالنسبة  اللغة عدد اإلشارات الببليوغرافية 

  93, 054  2023  اللغة اإلنكليزية

  اللغة العربية  6, 577  143 

  اللغة الفرنسية  229,0  5

  اللغة األلمانية  137,0  3

  المجموعة    2174

  

: ثانيا  :التوزيع النوعي لمصادر المعلومات لإلشارات الببليوغرافية

ر استخداما م         ) 3(يلحظ من الجدول ذي الرقم       ة   ان الدوريات هي األآث ن بقي

سبتها               د بلغت ن ة الطب البيبطري، فق احثي آلي ل ب انواع مصادر المعلومات، من قب

؛ الن الدوريات تنشر آخر التطورات العلمية، وسريعة في صدورها          %)74, 341(

سبة اإلشارة            سه ان ن موازنة بالكتب وبقية المصادر األخرى، ونجد في الجدول نف

ة      ة العربي صادرة باللغ ى الكتب ال ة  ال ارة   %) 2, 943(والبالغ سبة من اإلش ى ن أعل

اجم        %)0, 873(الى الدوريات الصادرة باللغة العربية والبالغة        ان عدد المع ، فقد آ

ة         ة العربي صادرة باللغ سبته    ) 30(المشار إليها من ضمن الكتب ال ا ن ا، اي م معجم

صطلحات      %)46, 875( ف الم ي تعري ة ف ن أهمي اجم م ا للمع م م ن نعل ، ونح

  %) .1، 885(ها وآانت نسبة استخدام بحوث المؤتمرات اقلها، فقد بلغت وتحديد
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: ثالثا  التوزيع الزمني لإلشارات الببليوغرافية

رقم               وفق  ) 4(تم توزيع اإلشارات الببليوغرافية، آما مبين في الجدول ذي ال

شر اإل  اريخ ن ين ت ا ب ة م ى المقارن تنادا إل سيمات، اس شرة تق شر ع اريخ ن ارة، وت ش

دة فنجد                    ستخدمة لكل م ة المصادر الم واع ولغ الرسالة الجامعية، فضال عن بيان ان

ا                    ة المحصورة م دة الزمني ة، آانت في الم ان أعلى نسبة استخدام للدوريات األجنبي

وام   ين األع ين     : أي) 1996-1992(ب ا ب ا م راوح عمره ي يت صادر الت  10-6الم

سبتها  ت ن نوات، وبلغ دة %)15, 225(س ي الم ون ف ع ان تك ن المتوق ي م ، والت

وام     ين األع ا ب صورة م ي     )2001-1997(المح ت ف بكة اإلنترن ة ش وفر خدم ، لت

زال دون                     ة ال ت ذه الخدم ة ان ه ة الموصل، اال ان الحقيق المكتبة المرآزية في جامع

المستوى المطلوب، اما اإلشارة الببليوغرافية للكتب، فنلحظ فيها ضعف استخدامها            

ا الحبيب                 ف ى قطرن افي الجائر المفروض عل ي التسعينات؛ وسبب ذلك الحصار الثق

ضا،                  1990منذ عام    دوريات أي ى ال م عل سه معم  ولحد اآلن، وان آان هذا الوقت نف

ل     ن قب لة الشخصية م ق المراس ن طري دوريات ع االت ال ى مق االًّ ان الحصول عل

  .الباحثين اسهل بكثير من الحصول على الكتب

رقم       وتبين م   ة           ) 4(ن الجدول ذي ال سبة استخدام للرسائل الجامعي ى ن ان أعل

ة؛                 ة العراقي ة، خصوصَا الرسائل الجامعي ة العربي آانت من حصة الرسائل الجامعي

ا   د اآلن ، ام سعينات ولح ن منتصف الت ا م ة الدراسات العلي دد طلب ادة ع ك لزي وذل

دة المح                ا في الم ؤتمرات التي زادت اإلشارة إليه ين األعوام     بحوث الم ا ب صورة م

ة )1992-1996( سبة ) 22(، والبالغ ارة وبن ة ان %)1, 011(إش ي الحقيق ، فف

  .إشارة منها) 20(خص ) 1993( المنعقد عام ACIAالمؤتمر 

ل     ) 4(ويلحظ من الجدول ذي الرقم    ة تق أيضا ان عدد اإلشارات الببليوغرافي

د      آلما تقادمت السنين، وهذا شيء طبيعي نتيجة للتطورات            وم، فق الحاصلة في العل
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  توزيع اإلشارات الببليوغرافية وفق االختصاص الموضوعي: رابعا

ر         ) 5(يوضح الجدول ذي الرقم      ة اآث سموم البيطري أنَّ اختصاص األدوية وال

تخدا سبة اس صادر وبن ة الم ن بقي دوريات م صاص %)14, 489(ما لل ، وان اخت

سبة    ب وبن تخداما للكت ر اس ري اآث ائي البيط اطني والوق ب الب %) 4, 231(الط

سبة  ة وبن ائل الجامعي ر  %)1, 057(والرس ت اآث د آان ؤتمرات فق ا بحوث الم ، ام

سبة            ة بن ا   %)1, 103(استخداما من قبل اختصاص األحياء المجهرية البيطري ، بينم

ة           ري والجراح شريح البيط صاص الت ن اخت ل م ي آ تخدام ف ة االس ت معدوم آان

ك؛   بب ذل ة، وس ة البيطري اء الحياتي ة والكيمي ات البيطري م الطفيلي ة وعل البيطري

  .صعوبة الحصول على بحوث المؤتمرات

رقم     دول ذي ال ح الج ا يوض سموم    ) 5(آم ة وال صاص األدوي ضا ان اخت أي

تخ  ر اس ة اآث تخدام   البيطري سبة االس ت ن د بلغ ات، فق صادر المعلوم , 143(داما لم

سبة       %)19 ت ن ري، وآان ائي البيط اطني والوق ب الب صاص الط ا اخت ، وتاله

  %).16، 927(استخدامه لمصادر المعلومات 

: خامسا  عناوين الدوريات األآثر استخداما

ة  %) 74, 241(اتضح من البحث ان نسبة استخدام الدوريات تشكل          ولألهمي

اوين        د عن م تحدي ذا ت الخاصة للدوريات بوصفها مصدرا حيويا وحديثا للمعلومات؛ ل

واردة في                 ة للطب البيطري، وال عشر لدوريات اآثر استخداما في الرسائل الجامعي

  ). 6(الجدول ذي الرقم 

  

  

  244



   م2006–هـ 1427)                                                                   43( العدد –آداب الرافدين 

  1جدول 

  245



   بديعة يوسف عبد الرحمنمصادر معلومات الرسائل الجامعية في الطب البيطري                              

2  

  246



   م2006–هـ 1427)                                                                   43( العدد –آداب الرافدين 

3  

  247



   بديعة يوسف عبد الرحمنمصادر معلومات الرسائل الجامعية في الطب البيطري                              

  نتائج البحث
وعي         .1 صاص الموض ين االخت ا ب ة م ود عالق ية بوج حة الفرض ث ص ين البح ب

ر           و ة اآث سموم البيطري ة وال صاص األدوي د ان اخت صدر، فنج وع الم ن

سبة    دوريات وبن تخداما لل ب    %)14, 489(اس صاص الط ان اخت ين آ ي ح ، ف

وللرسائل  %) 4, 231(الباطني والوقائي البيطري اآثر استخداما للكتب وبنسبة  

سبة    ة بن ت          %)1, 057(الجامعي د آان ؤتمرات فق وث الم ا بح ر ، أم     اآث

سبة                 ة وبن ة البيطري اء المجهري صاص األحي ل اخت ن قب تخداما م اس

)103 ,1.(%  

سبة  .2 ى ن ة عل ة اإلنكليزي ي %) 93, 054(استحوذت اللغ ل البحوث الت من مجم

  %).6, 577(تمت اإلشارة إليها، وتلتها اللغة العربية وبنسبة 

شار إلي      .3 صادر الم واع الم ب أن دوريات أغل ل ال سبة  تمث ا وبن ، %)74, 241(ه

  %).19, 917(وتلتها الكتب وبنسبة 

ز      .4 ة، اذ ترآ ن القديم ر م ة اآث ات الحديث صادر المعلوم ى م احثين عل اد الب اعتم

ين            ا ب ا م راوح عمره دة   ) 10-6(االهتمام على المصادر التي يت سنوات، اي للم

  %).18, 491(، والممثلة بنسبة )1996-1992(المحصورة ما بين األعوام 

دة المحصورة              .5 ان أعلى استخدام للدوريات الصادرة باللغات األجنبية آان في الم

سبتها      )1996-1992(ما بين األعوام      ان       %)15, 225(، وآانت ن ، في حين آ

ا         ة المحصورة م دة الزمني أعلى استخدام للكتب الصادرة باللغة اإلنكليزية في الم

  %).4, 139(، ونسبتها )1986-1982(بين األعوام 
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ى       خ .6 ة ال ارة ببليوغرافي ة إش ن أي ري م ي الطب البيط ة ف ائل الجامعي ت الرس ل

بحوث المؤتمرات العربية، فضال عن خلوها من أية إشارة لمصادر المعلومات       

  .اإلليكترونية

إن اختصاص األدوية والسموم البيطرية آان اآثر استخداما لمصادر المعلومات           .7

  .اتمقارنة ببقية االختصاص%) 19، 143(وبنسبة 

ة   .8 ة فوصلت        Avian Disحازت مجل ر عدد من األشرات الببليوغرافي ى اآب  عل

  .إشارة ) 79(إلى 

وام        .9 ي األع زة ف ة المنج ائل الجامعي ع الرس تخدمت جمي ) 2001-1997(اس

  .اإلشارة الببليوغرافية في نهاية الدراسة

ام            .10 ا    1896آانت اقدم إشارة لدورية صادرة باللغة الفرنسية تعود لع دم إش رة ، واق

  .1867لكتاب باللغة اإلنكليزية تعود لعام 
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  المقترحات
ة   .1 ة العربي صادرة باللغ ة ال دوات العلمي ؤتمرات والن ال الم ضرورة عرض أعم

  .على الباحثين في المكتبات

ات          .2 ى المعلوم صول عل ن الح ري م ب البيط صين بالط احثين المخت ين الب تمك

  .معلومات عبر االنترنيتالحديثة العربية واألجنبية ولمختلف أنواع مصادر ال

ل اإلشارات              .3 ا، ألنَّ تحلي استحصال الدوريات التي تكثر اإلشارة الببليوغرافية له

اون        ك من خالل التع ة، وذل الببليوغرافية يفيد في تقويم مجاميع الدوريات للمكتب

ة       ديم خدم ق تق ن طري ر، وع ي القط ل ف صاص المماث ات ذات االخت ع المكتب م

  .آلية الطب البيطري ذاتهااالنترنيت داخل مكتبة 

إجراء دراسات مشابهة لتحليل اإلشارات الببليوغرافية لدوريات مختصة بالطب          .4

شابهة في                البيطري؛ لتكون دعما وسندا لهذا البحث فضال عن إجراء دراسات م

  .العلوم األخرى
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Abstract 

 
Dadee’a Yousif A.(*) 

 

The paper aims at recognizing the nature and characteristics of 

the resoures of information of the theses written specifics in 

verterinary medicine. It also determines the ten most used 

periodicals. The Samples for the research are represented by 

analyzing bibliographic indications of (17) theses submitted to the 

college of verterinary medicine – at university of mosul 1997-2001. 

The most important results of the research are:  

Periodicals are the mostly used with (79.241%), books came in 

the Second rank with (19.917%), and the “Avian Dis” is the most 

used Journal.  

                                              
(*)  
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